REPERCUSSIÓ MITJANS COMUNICACIÓ: JUGA VERD PLAY I BAIXESPORT
1. Televisió:


http://www.gavatv.cat/elmarcador/capitol/juga-verd-play



http://www.laxarxa.com/noticia/fomentant-els-valors



http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/compartirdiferit?p_cp1=6833956&p_cp2=6835089 Parlament de Catalunya (Jaume Domingo,
president de l’UCEC).



http://www.atresplayer.com/television/noticias/lasexta-noticias/noticias-fin-desemana/2013/noviembre/dia-30-multitudinaria-protesta-valencia-cierre-canalnou_2013113000115.html (Minut 40.15)



http://www.rtve.es/television/vespre2/ (Tertúlia “Futbol base, família i valors” a partir
del minut 34.10, 20 de maig de 2014)



http://www.tv3.cat/videos/5098812/Les-normes-de-l-esport (Les normes de l’Esport,
Info K, 26 de maig de 2014)

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-17-102014/2814037/ (Informatiu territorial de RTVE 1, 17 d’octubre de 2014, en
titulars i a partir del minut 14.35)


http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-migdia/Competicions-quepuntuen-el-comportament-de-pares-i-jugadors/video/5415102/ Competicions
que puntuen el comportament de pares i jugadors – (27/12/14)



http://www.laxarxa.com/esports/noticia/quan-els-valors-son-el-premi-en-lesport (Quan els valors són premiats en l'esport; programa 'En Joc' de La Xarxa
de Comunicació Local – 10/01/15)



http://youtu.be/QadhViCCzDE(càpsula audiovisual dintre de la sèrie d’Esport
Escolar del Consell Català de l’Esport que té com a protagonista el Juga Verd
Play, 18/02/15)



http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-a-la-2/vespreala2-201506051845/3157580/ (Tertúlia “Violència a l’Esport” a partir del minut 38.38, 5 de juny de
2015)



http://www.tv3.cat/videos/5568001/comportament-dels-pares-que-tenen-fills-quefan-esport (Telenotícies Vespre 27-11-15)

2. Premsa:


http://www.santboi.cat/Publi013.nsf/VistaWebTemes/0AD932C02921E5B7C1257C190
03F0AB8?OpenDocument&Clau=ViureSantBoi&Idioma=ca&Seu=N



http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/cornella/esport-motor-transmetre-valors2861151



http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/deporte-como-motor-paratransmitir-valores-2861151



http://laprensadelbaix.es/esports-1/%E2%80%98juga-verd-play%E2%80%99,-un-noumodel-que-potencia-els-valors-a-l%E2%80%99esport-escolar.html



http://www.lavanguardia.com/20131122/54394376466/juego-limpio.html



http://elfar.cat/not/5070/nou_sistema_de_punts_per__fair_play__a_les_competicion
s_esportives_escolars/



http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.497764a246a472ca21740d63b0c
0e1a0/?vgnextoid=7a3df3ebefdde110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel
=7a3df3ebefdde110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=efb
2e308f4082410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD



http://www.regio7.cat/esports/2013/11/23/consell-del-baix-llobregatimplanta/250683.html



http://www.coplefc.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=541:presen
tacio-del-projecte-juga-verd-play&catid=1:menu



http://issuu.com/sfcomunicacio/docs/diari_definitiu/1 (Editorial pàgina 2 i article
pàgina 21, edició de desembre de El Diari de Sant Feliu nº24)



https://issuu.com/sfcomunicacio/docs/dsab_desembre_ok/1?e=0 (article pàgina 15,
edició de desembre de El Diari de Sant Boi nº11)



https://issuu.com/sfcomunicacio/docs/dg_desembre2013/15?e=0 (article pàgina 15,
edició de desembre de El Diari de Gavà nº2)



https://issuu.com/sfcomunicacio/docs/dsb_desembre_ok/1?e=0 (article pàgina 15,
edició de desembre de El Diari de Sant Andreu de la Barca nº5)



http://www.munideporte.com/seccion/Actualidad/15791/%E2%80%9CJuga-VerdPlay%E2%80%9D,-un-proyecto-para-fomentar-el-juego-limpio-infantil.html



http://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1467&newid=20901&language=ca



http://www.lapremsadelbaix.es/esports-1/jornada-esportiva-%E2%80%98verdplay%E2%80%99-al-baix-llobregat.html



http://www.santfeliu.org/butlleti/452/butlleti452.pdf (article pàgina 19, edició d’abril
2014 de El Butlletí de Sant Feliu de Llobregat nº452)



http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4183732/fill-puta-linsult-suau.html
(Article d’opinió publicat el dilluns 7 d’abril de 2014 al Diari Digital VilaWeb)



http://www.laprensadelbaix.com/esports-1/el-consell-esportiu-difon-el-juga-verdplay-en-els-centres-de-secundaria-del-baix.html (Notícia publicada el 09-05-2014 en
relació a les Jornades Juga Verd Play als centres educatiu del Baix Llobregat)



http://www.coplefc.cat/files/COP_revista_29/#30 (Article publicat juliol 2014 a la
Revista DOCUSPORT del COPLEFC)



Notícia publicada al diari l’Esportiu sobre la I Formació Extraordinària de dinamitzadors
de joc (28-09-2014)



Notícia publicada al diari l’Esportiu sobre el I Acte de reconeixement als valors Juga
Verd Play (19-10-2014)



Notícia publicada al diari l’Esportiu sobre el I Acte de reconeixement als valors Juga
Verd Play (31-10-2014)



http://www.ara.cat/tema_del_dia/Mare-No-cridis_0_1288071196.html
(Article
publicat al diari Ara,“Mama, no cridis!”, desenvolupat a la secció “Tema del dia” i
destacat en portada i editorial (19-01-15).



http://www.otomedia.es/#!komunica-press/c22xh (Article publicat a la
revista Komunica Press del mes de febrer 2015.



http://issuu.com/tempsesport/docs/sportspeople-febrero-2015/28?e=4496817%2F11182755

(Article publicat a la revista Sports People del mes de febrero 2015: “Pares, no vulgueu
tenir pro's”


http://issuu.com/inefc/docs/inefc_def (article publicat a la revista que l’INEFC edita
amb motiu del Saló de l’Ensenyament d’enguany, pàgina 25, març 2015)



Notícia publicada al diari el Mundo Deportivo (2-04-2015)



Anuncis publicats al diari Ara i al Mundo Deportivo sobre el II Acte de reconeixement
Juga Verd Play (18-06-2015)



Notícia publicada al diari l’Esportiu sobre el II Acte de reconeixement Juga Verd Play
(29-06-2015)



Article publicat al diari la Vanguardia Los psicólogos reclaman menos competitividad
en las extraescolares deportivas (12-10- 2015)
http://www.lavanguardia.com/vida/20151012/54438041740/psicologos-reclamanmenos-competitividad-extraescolaresdeportivas.html?utm_campaign=botones_sociales



Article publicat al diari el Periódico (27-11-2015)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/agresividad-padres-deporteinfantil-futbol-base-proyecto-baix-llobregat-4706781

3. Radio:


http://www.cadenaser.com/espana/audios/ventana-00-17-00-222013/csrcsrpor/20131122csrcsrnac_69/Aes/ (Minut 03.10: introducció; Minut 33.00:
Explicació del programa)



http://www.marca.com/radio/allimite0809.html (Audio del programa Al Límite de
Radio Marca del 7 de desembre 2013; parts 1 i 2)



http://programes.laxarxa.com/audio/71647 (Entrevista al Sr. Victor Murillo, membre
de la CD del Consell Esportiu, per explicar el projecte. S’emetrà aquest dissabte, 14 de
desembre, al voltant de les 12:40 al programa En joc)



http://programes.laxarxa.com/audio/71647 (Àudio del programa “Amics i coneguts”
de Ràdio 4 de Radio Nacional de España del 26 d’octubre; part 1. A partir del minut
14:10, intervenció d’en Pere Alastrué (minut 17.30h) des del seu punt de vista com a
psicòleg esportiu i entrevista al Sr. Salvador Valls, president del Consell Esportiu del
Baix Llobregat (minut 23:05) per explicar el programa Juga Verd Play)



http://www.catradio.cat/audio/852485/FACE-TO-FACE-La-Penya-conquereix-elBlaugrana (Àudio del programa "Face to face" de Catalunya Ràdio del 2-11-14 amb la
intervenció de Cristina Lacayo, professora d'EF de l'Escora Goar de Viladecans i
col·laboradora habitual del CEBLLOB, a partir del minut 19)



http://programes.laxarxa.com/audio/92156 (Àudio del programa Familíes i escolaEsport i educació de la Xarxa, comunicació local, 23/02/2015)



http://blogstv.laxarxa.com/familiesiescola/2015/02/25/7-programa-i-conclusionspractico-lesport-i-creixo/ (Àudio del programa "Practico l'esport i creixo" dins del
portal Famílies i escola-Esports i educació de la Xarxa (comunicació local) , intervenció
d’en Carles González a partir del minut 11:50)



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-vida/quina-ha-de-ser-la-prioritat-enlesport-infantil-guanyar-o-aprendre-valors/audio/904295/ (Programa La vida de
la Sílvia Coppulo de la Catalunya Ràdio, 15 desembre 2015)



http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tribu-de-catalunya-radio/la-tribu-decatalunya-radio-amb-xavi-rosinol-primera-hora/audio/909908/#.Vrj42SvyZf8.twitter
(Programa “La Tribu” de Catalunya Ràdio amb Xavi Rosiñol d’ahir 8 de febrer 2016,
intervenció de’n Carles González a partir del minut 6:12)

4. Reconeixements:


V PREMIS PROTEUS D’ÈTICA: àmbit esportiu
http://www.editorialproteus.com/cont/noticias/noticias_sola_ca.php?idField=108&ta
ble=noticias



Premi categoria institucional “Compta fins a tres” (18-06-2014)



Premi per la seva contribució a la promoció de l’esport i els valors educatius a a l’Acte
de reconeixement a l’Esport Santboià de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2 de
juliol 2014)



Reconeixement esportiu amb motiu de la implementació del Programa “Juga Verd
Play” a la 13ª Nit de l’Esport de Sant Feliu de Llobregat (27-09-2014)



Premi Riudor 2015 de Sant Fruitós Escola de Futbol, guardó que reconeix a aquelles
entitats, empreses o persones que d’una o altra manera contribueixen en la
transmissió dels valors a través de l’esport. (23-01-2016)

5. Blogs:


TACTIC SPORTS: Ejemplos de cambio del modelo de competición en el sistema
Deportivo
http://ogarciatacticsports.blogspot.com.es/2013/12/ejemplos-de-cambio-del-modleode.html



Fomento de la deportividad y prevenció de la violència en el deporte en edad escolar
http://rol-kirol.blogspot.com.es/p/enlaces-de-interes.html

6. Webs:
 http://www.diba.cat/web/esportsvalors/juga-verd-play
 http://www.cornella.cat/ca/noticia.asp?pag=&id=5302&por=1&tf=ap
 http://jocnetesport.cat/juga-verd-play-nou-model-desport-escolar/
 http://www.bbp.cat/lista_practicas.php (el Juga Verd Play inclòs al Banc de Bones
Pràctiques del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya)
 http://www.fcbkids.cat/ca/news/id/293 (Entrevista al Sr. Valls 6-02-2015)

7. Congressos i jornades


5º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y Recreativas (del 4 al 6 de
març 2014): Presentació del Juga Verd Play
http://www.munideporte.com/documentacion/9/Ponencias-y-Presentaciones.html



Jornades formatives “Jugam, Posa valors a l’esport” organitzades pel Consell de
Mallorca (26 de març de 2015).



3er Congrés del Lleure Educatiu organitzat per la Fundació Pere Tarres (16 i 17
d’octubre de 2015).



III Jornades Entrenar Educant organitzades pel Consell Insular de Menorca (12 de
febrer de 2016)



Clínic ACPE: Esport Escolar i Valors organitzat per l’Associació Catalana de Psicologia
de l’Esport (23 de febrer 2016)

REPERCUSSIÓ MITJANS COMUNICACIÓ LOCALS

1. Recull notícies Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa


https://twitter.com/CEVOTerrassa/status/532931955038224384



http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/36854/primera/jornada/multi
esport/mini/futbol/terrassa;



http://www.terrassanoticies.com/juga-verd-play-programa-de-valors-per-18equips-de-nenes-i-nens/



http://consellavui.blogspot.com/

2. Recull notícies Sant Esteve Sesrovires


Per televisió a través de TV10, al canal 21 de la TDT. Es pots veure en el següent enllaç:
o https://www.facebook.com/video.php?v=656620294463831&set=vb.1978028
60345579&type=2&theater



En premsa, dins del butlletí municipal El Sesrovirenc, a la pàgina 7, que es pot
descarregar a:
o http://www.sesrovires.cat/sesrovirenc/digital.html



A Ràdio Sant Esteve:
o Notícia del 12 gener: http://www.ivoox.com/juga-verd-play-12-gener-2015audios-mp3_rf_4132112_1.html
o Notícia del 30 gener http://www.ivoox.com/juga-verd-play-30-gener-2015audios-mp3_rf_4132121_1.html?autoplay=1

3. Recull notícies Esplugues de Llobregat


Article a la revista "El Pont" sobre la implantació del Juga Verd Play a la lliga local
escolar (pàg. 26) : http://public.esplugues.cat/portal/elpont.nsf/ElPont?OpenForm&-228

REPERCUSSIÓ MITJANS COMUNICACIÓ: DIVERSOS



http://www.ara.cat/suplements/criatures/Jocs-Esportius-Escolars-tramfinal_0_1576642328.html (Diari Ara, 14-05-16)

